
05 Jan 29 – 31 Dez 05 Jan

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,214 € 1,204 € 1,460 €

Gasóleo (€/l) 1,084 € 1,079 € 1,305 €

GPL Auto (€/l) 0,510 € 0,492 € 0,693 €

GPL Butano – 13 kgs 8,913 €* 9,299 €* 25,153 €

GPL Butano – 11 kgs 7,542 €* 7,868 €* 24,762 €

GPL Propano – 45 kgs 35,477 €* 33,877 €* 89,980 €
Fonte: ENSE

31/Dez 04/Jan 05/Jan

Fecho Fecho 7h Variação de 31/12 a 04/01

Brent (€/barril) 42,21 41,55 41,38 - 0,66

Gasolina (€) 372,42 376,14 n/d 3,72

Gasóleo  (€) 345,33 344,01 338,02 - 1,32

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Os preços de referência ENSE registaram hoje subidas de 0,2 cts/l na Gasolina, 0,7 cts/l no GPL Auto e 1,5 cts/kg no
GPL Propano. Registou-se uma descida de 0,9 cts/kg no GPL Butano. O preço do Gasóleo não sofreu alterações.

05/01/2021

1 Preço base que exclui a componente de distribuição para os pontos de venda e margem de comercialização
2 Preço Médio em Portugal Continental

* Valor obtido através do cálculo do preço de referência multiplicado pela capacidade da garrafa

A primeira sessão do ano registou uma descida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados reagiram à decisão de vários
governos de incrementarem novas medidas de restrição e confinamento em resposta à evolução de casos de Covid-19. Estas opções
que vão condicionar as economias mostram que, mesmo com as novas vacinas, ainda há um caminho longo até que seja possível
controlar a atual crise pandémica. Para além disso, os investidores estiveram atentos ao impasse nas negociações do cartel OPEP+ que
ainda não chegou a acordo sobre o que irá fazer à oferta de petróleo a partir de fevereiro com a Rússia a querer aumentar a produção e
a Arábia Saudita a defender que ainda não estão reunidas condições para essa decisão. Assim, o WTI fechou nos 47,62$ (-0,90$ ou -
1,85%) e o BRENT nos 51,09$ (-0,71$ ou -1,37%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 50,70$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,288 € 0,025 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,227 € 1,214 €

Gasóleo 0,295 € 0,066 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,203 € 1,084 €

GPL Butano 0,395 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,128 € 0,686 €

GPL Propano 0,475 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,147 € 0,788 €

GPL Auto 0,243 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,095 € 0,510 €

Fonte: ENSE e Argus


